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Začíname
Používatelia kábla USB: Nepripájajte kábel USB pokia� to 
nebude uvedené v tejto príručke, pretože sa nemusí správne 
nainštalova �  softvér. 

Odstrá�te všetky pásky

Nájdite príslušenstvo

disk CD pre Windows

disk CD pre Macintosh tlačové kazety

napájací kábel a 
adaptér

kryt ovládacieho 
panela (môže by �  
pripevnený)

kábel USB*

Inštalačná príručka pre HP Officejet 7400 series all-in-one

* Zakúpený samostatne. 
Obsah vášho balenia sa môže 
líši � . Dodatočné príslušenstvo 
potrebné na nastavenie siete 
je špecifikované �alej v tejto 
príručke. 

Túto príručku použite na inštaláciu hardvéru a pripojenie zariadenia HP all-in-one bu� k počítaču, alebo k sieti. 
Ak máte problémy počas inštalácie, pozrite si  Riešenie problémov  v poslednej časti. 

Ethernetový 
kábel (so 
širokým 
koncom)

telefónny kábel

zásobník podávania 
dokumentov

druhý zásobník 
papiera

príslušenstvo pre 
obojstrannú tlač

Príručka používate�a, siete 
a príslušenstva
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Kryt ovládacieho panela musí by �  pripevnený, aby zariadenie HP all-in-one mohlo fungova � !

Pripevnite kryt ovládacieho panela (ak nie je 
pripevnený)

Pripojte napájací kábel a adaptér

Pripevnite príslušenstvo

 a  Nastavte zarážky zásobníka 
podávania papierov k hornej časti 
zariadenia a potom zásobník 
zasu�te na miesto. 

 a  Umiestnite kryt ovládacieho 
panela nad zariadenie.

 b  Pritlačte ho nadol pevne na 
všetkých stranách, aby sa 
bezpečne upevnil. 

 b  Umiestnite zariadenie na 
vrch druhého zásobníka 
papiera. 

 c  Vložte modul obojstrannej 
tlače do zadnej časti 
zariadenia tak, aby zaskočil 
na svoje miesto.

a
b

c

Používatelia kábla USB: Nepripájajte kábel USB pokia� 
to nebude uvedené v tejto príručke, pretože sa nemusí 
správne nainštalova �  softvér. 
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8 Vložte oba zásobníky papiera

Zapojte jeden koniec dodaného telefónneho kábla do 
telefónneho portu v�avo  (1-LINE)  a druhý koniec do 
telefónnej zásuvky.

Pri pripájaní odkazovača si v používate�skej príručke 
pozrite kapitolu  Nastavenie faxu . Pri použití iného 
telefónneho kábla si pozrite v používate�skej príručke 
kapitolu  Informácie o riešení problémov .

Pripojte dodaný telefónny kábel

 a  Vyberte spodný 
zásobník papiera. 

 b  Vyberte pásku 
a ohrádku zo 
zásobníka.

 c  Spolohujte ohrádku na 
ve�kos �  papiera, ktorý 
použijete.

 d  Vložte papier na 
spodok zásobníka a 
nastavte vodítka. Vložte 
spä �  spodný zásobník 
papiera.

 e  Vyberte kryt horného 
zásobníka papiera.

 f  Vysu�te vodítka von.  g  Vložte papier a 
nastavte vodítka.

 h  Vložte spä �  kryt 
horného zásobníka 
papiera.
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Stlačte tlačidlo Zapnú �  a nastavte
 a  Po tom, čo stlačíte tlačidlo  Zapnú �  , zelený indikátor bliká a potom svieti 

stále. To môže trva �  až minútu. 

 b  Počkajte na ponuku jazyka. Na výber vášho jazyka použite šípky, stlačte 
 OK  a potom potvr�te. Na výber vašej krajiny/regiónu použite šípky, 
stlačte  OK  a potom potvr�te.

Zapnú � 

Otvorte prístupový kryt
 a  Zodvihnite prístupový kryt. 

 b  Zatlačte a zdvihnite zelenú a čiernu 
západku vo vnútri zariadenia 
HP all-in-one.

Odstrá�te pásku z obidvoch kaziet
Potiahnite za ružový štítok, aby ste 
odstránili pásku z  obidvoch  tlačových 
kaziet.

Nedotýkajte sa medených 
kontaktov a ani na kazety znova 
neprilepujte pásku.
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 a  Držte  trojfarebnú  tlačovú kazetu s označením 
HP smerom nahor. 

 b  Umiestnite  trojfarebnú  tlačovú kazetu do 
prednej časti  �avej  zásuvky.

 c  Pevne zatlačte kazetu do zásuvky, až kým 
nezapadne.

Vložte trojfarebnú tlačovú kazetu

Pred pokračovaním sa presvedčte, že 
zariadenie je  ZAPNUTÉ .

 a  Držte  čiernu  tlačovú kazetu s označením HP 
smerom nahor.

 b  Umiestnite  čiernu  tlačovú kazetu do prednej 
časti  pravej  zásuvky.

 c  Pevne zatlačte kazetu do zásuvky, až kým 
nezapadne.

 d  Západky zatlačte nadol a potom zatvorte 
prístupový kryt.

Vložte čiernu tlačovú kazetu

Tlačové kazety nemusia ma �  rovnakú ve�kos � . 
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Zarovnajte tlačové kazety

Zapnite počítač

 a  Zapnite počítač, ak treba, prihláste sa a počkajte, kým sa nezobrazí pracovná plocha. 

 b  Zatvorte všetky otvorené programy.

 a  Na spustenie zarovnania tlačových kaziet stlačte pri každej ponuke na ovládacom paneli tlačidlo  OK . 

 Zarovnanie môže trva �  nieko�ko minút.

 b  Po tom, čo sa vytlačí stránka, zarovnanie je hotové. Na farebnom grafickom displeji skontrolujte stav a potom 
stlačte tlačidlo  OK . 

 Stránku zarovnania dajte na recykláciu alebo vyho�te.

Ak zariadenie nepripájate k počítaču alebo sieti, pokračujte v používate�skej príručke kapitolou  Nastavenie 
faxu .
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Tento typ pripojenia použite, ak chcete pripoji �  zariadenie priamo k 
jednému počítaču.  (Nepripájajte kábel, až pokia� nedostanete tento 
pokyn od softvérovej aplikácie).  

Potrebné vybavenie: Kábel USB. 

 Pokyny o pripojení USB nájdete v časti A. 

A: Pripojenie USB

B: Sie �  Ethernet (drôtová)

Zvo�te si JEDEN typ pripojenia (A, B alebo C)

C: Bezdrôtové pripojenie (na prístupový bod)

Použite tento typ pripojenia, ak chcete medzi zariadením a sie � ou vytvori �  
bezdrôtové pripojenie (802.11 b alebo g).

Vyžaduje si to bezdrôtový rozbočovač alebo prístupový bod.*

 Oh�adne bezdrôtového pripojenia cez prístupový bod si pozrite 
pokyny v časti C. 

*Ak nemáte prístupový bod, ale chcete pripoji �  váš bezdrôtový počítač, pozrite si v sie � ovom sprievodcovi 
čas �   Pripojenie k bezdrôtovej sieti bez prístupového bodu . 

Tento typ pripojenia použite v prípade, ak chcete ma �  zariadenie 
pripojené na sie �  pomocou kábla Ethernet.  

Potrebné vybavenie: rozbočovač/smerovač/prepínač a kábel Ethernet. 

 Pokyny oh�adne pripojenia pomocou kábla Ethernet nájdete v časti B. 



A1 Vložte správny disk CD

Používatelia systému Windows: Používatelia systému Macintosh:

 a  Vložte disk CD HP all-in-one pre  Windows .

 b  Ria�te sa pokynmi na obrazovke.

 c  Na obrazovke  Connection Type (Typ pripojenia)  
vyberte  directly to this computer (priamo k tomuto 
počítaču) . Pokračujte na �alšej strane.

Vložte disk CD HP all-in-one pre počítače 
 Macintosh . Pred inštaláciou softvéru 
pokračujte �alším krokom.

Ak sa nezobrazí úvodná obrazovka, dvakrát kliknite 
na ikonu  Tento počítač , dvakrát kliknite na ikonu 
 CD-ROM  a potom dvakrát kliknite na  setup.exe .

Čas �  A: Pripojenie USB

8 • HP all-in-one 



Pokračujte krokom 17 na strane 14. 
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A2

A3

Ak sa vám táto 
obrazovka nezobrazí, 
pozrite si  Riešenie 
problémov  v poslednej 
časti.

 b  Ria�te sa inštrukciami na obrazovke pri 
dokončovaní obrazoviek  Fax Setup Wizard  
(Sprievodca nastavením faxu) a  Sign up now  
(Prihlásenie teraz).

 b  Dvakrát kliknite na ikonu  HP All-in-One Installer . 

 c  Dokončite všetky obrazovky, vrátane asistenta 
inštalácie. Musíte zvoli �   USB . Musíte kliknú �  na 
tlačidlo  Print Center  (Tlačové centrum), aby ste 
pridali HP all-in-one do zoznamu tlačiarní.

Pripojte kábel USB
Používatelia systému Macintosh:Používatelia systému Windows:

 a  Pripojte kábel USB z vášho počítača do portu 
USB na zadnej strane zariadenia.

 a  Môže sa sta � , že budete musie �  nieko�ko minút 
počka � , kým sa zobrazí výzva na pripojenie kábla 
USB. Po zobrazení výzvy pripojte kábel USB k portu 
na zadnej strane zariadenia HP all-in-one a potom 
ku  ktorémuko�vek portu USB  na vašom počítači.
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 a  Vyberte žltú zástrčku zo zadnej strany zariadenia.

 b  Pripojte jeden koniec kábla Ethernet do portu Ethernet na zadnej 
strane zariadenia.

 c  Pripojte druhý koniec kábla Ethernet do rozbočovača/
smerovača/prepínača. Ak kábel nie je dostatočne dlhý, môžete 
si zakúpi �  dlhší.

 Dôležité:  Nepripájajte kábel Ethernet do káblového modemu. 
Musíte ma �  aktívnu sie � . Ak ste už pripojili kábel USB, 
nepripájajte kábel Ethernet.

Pripojte kábel Ethernet

c 

b 

a

Čas �  B: Sie �  Ethernet (drôtová)
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B3

Zvo�te si správny disk CD

Používatelia systému Windows: Používatelia systému Macintosh:

 a  Vložte disk CD HP all-in-one pre systém 
 Macintosh .

 b  Dvakrát kliknite na ikonu  HP All-in-One 
Installer .

 a  Vložte disk CD HP all-in-one pre systém  Windows .

 b  Ria�te sa pokynmi na obrazovke.

 c  Na obrazovke  Connection Type  (Typ pripojenia) 
zvo�te  through the network  (prostredníctvom siete). 
Ria�te sa pokynmi na obrazovke. 

 d  Musíte prija �  obidve správy firewall, inak inštalácia 
zlyhá.

Ak sa nezobrazí úvodná obrazovka, dvakrát kliknite 
na ikonu  Tento počítač , dvakrát kliknite na ikonu 
 CD-ROM  a potom dvakrát kliknite na  setup.exe .

 c  Dokončite všetky obrazovky, vrátane asistenta 
inštalácie. Musíte zvoli �   TCP/IP . Musíte kliknú �  
na tlačidlo  Print Center  (Tlačové centrum), aby 
ste pridali HP all-in-one do zoznamu tlačiarní.

Pokračujte krokom 17 na strane 14. 
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C1

C2

V �alšom kroku bude potrebné zada �  informácie o vašej bezdrôtovej sieti. Aby ste ich mohli �ahko zada � , tu si 
ich zapíšte.

Ak túto informáciu nemáte, pozrite si dokumentáciu dodanú s vašim bezdrôtovým prístupovým bodom.

Zapíšte si požadované informácie

Zadajte informáciu na ovládacom paneli

Čas �  C: Bezdrôtová sie �  (na prístupový bod)

 a  Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo  Setup  (Nastavenie).

 b  Ponuku Sie �  získate stlačením  8 .

 c  Ke� sa zobrazí ponuka Sie � , stlačením  4  vyvoláte sprievodcu nastavením 
bezdrôtovej siete. 

 Na displeji sa zobrazí zoznam nájdených sietí. Siete s najsilnejším 
signálom sa objavia najprv. 

 d   Vyznačte názov siete, ktorú ste si zapísali v kroku C1 a potom stlačte  OK . 
(Ak sa vaša sie �  nenachádza v zozname, zvo�te  Nová sie �   a zadajte 
 Názov siete . Skontrolujte, či medzi prístupovým bodom a HP all-in-one nie 
je žiadna prekážka.)

 e  Ak vaša sie �  je šifrovaná, budete požiadaný o zadanie k�úča WEP alebo 
hesla WPA. V oboch záleží na ve�kosti písmen. Pozrite si  Zobrazi �  tipy 
pre klávesnicu  uvedené v�avo.

 f  Ria�te sa pokynmi na displeji. Ak bolo pripojenie úspešné, pokračujte 
na �alšej strane. Ak pripojenie zlyhalo, pozrite si  Riešenie problémov  v 
poslednej časti. 

 Zobrazi �  tipy pre klávesnicu:  
Na výber: Na zvýraznenie 
použite šípky a potom  OK . 

Na chyby: Vyberte  Vymaza �  

Na malé písmená: Vyberte 
 abc 

Na čísla: Vyberte  123 

Ke� ste skončili: Zvýraznite 
 Dokončené  a potom  OK .

 Informácia: 
Názov siete (tiež nazývaný SSID):

Heslo WEP/WPA alebo heslový k�úč (ak je potrebný):
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Zvo�te si správny disk CD

Používatelia systému Windows: Používatelia systému Macintosh:

 a  Vložte disk CD HP all-in-one pre systém 
 Macintosh .

 b  Dvakrát kliknite na ikonu  HP All-in-One 
Installer .

 a  Vložte disk CD HP all-in-one pre systém  Windows .

 b  Ria�te sa pokynmi na obrazovke.

 c  Na obrazovke  Connection Type  (Typ pripojenia) 
zvo�te  through the network  (prostredníctvom siete). 
Ria�te sa pokynmi na obrazovke. 

 d  Musíte prija �  obidve správy firewall, inak inštalácia 
zlyhá.

Ak sa nezobrazí úvodná obrazovka, dvakrát kliknite 
na ikonu  Tento počítač , dvakrát kliknite na ikonu 
 CD-ROM  a potom dvakrát kliknite na  setup.exe .

 c  Dokončite všetky obrazovky vrátane asistenta 
inštalácie. Musíte zvoli �   TCP/IP . Musíte kliknú �  
na tlačidlo  Print Center  (Tlačové centrum), aby 
ste pridali HP all-in-one do zoznamu tlačiarní. 

C3



14 • HP all-in-one 

18

17
Horizontal cover image: 

Replace this guideline area 
with either a cropped product 
photograph or a straight-on 

front-view illustration

HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one
User Guide

HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one
User Guide

Inštalácia �alších počítačov (volite�né)

Blahoželáme
Ke� uvidíte obrazovku  Congratulations!  (Blahoželáme!), ste 
pripravený používa �  zariadenie HP all-in-one. Počiatočné 
informácie získate v používate�skej príručke alebo v 
pomocníkovi na obrazovke.

Ak máte �alšie počítače v sieti, pokračujte �alším krokom.

Ak máte �alšie počítače v sieti, nainštalujte softvér HP all-in-one 
na každom počítači.

Ria�te sa pokynmi na obrazovke. Presvedčte sa, že ste zvolili typ 
pripojenia medzi sie � ou a zariadením HP all-in-one (nie medzi 
počítačom a sie � ou).

Ak nepoužívate 
bezdrôtovú sie �  
a chcete vypnú �  
modrý indikátor, 
stlačte  Setup  
(Nastavenie),  8 ,  5  a 
potom  2 .

Tipy: Aby ste zabránili 
vypadávaniu papiera z 
výstupného zásobníka, 
potiahnite a potom 
vyklopte nadstavec 
zásobníka papiera.
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Riešenie problémov

 Úkon:  Najskôr sa presvedčte, či máte aktívne spojenie so zariadením. Skontrolujte 
ikonu na farebnom grafickom displeji. Ak sa tam ikona nenachádza, vrá � te sa spä �  do 
časti typu pripojenia (B alebo C). 

Ak máte aktívne spojenie, vyskúšajte nasledovné: 

• Vypnite zariadenie, počkajte 30 sekúnd a potom ho zapnite. 

• Pokúste sa dočasne odpoji �  váš firewall. 

 Používatelia drôtovej siete (Ethernet) : Skontrolujte, či sú káble pripojené. Skontrolujte 
kábel medzi smerovačom a zariadením. Skontrolujte kábel medzi počítačom 
a zariadením. 

Presvedčte sa, či karta LAN je správne nastavená. Viac informácií nájdete v sie � ovej 
príručke. 

 Úkon:  Na prístupovom bode zapnite možnosti vysielania názvu siete a vypnite tichý 
názov siete.

Premiestnite prístupový bod bližšie k zariadeniu HP all-in-one a presvedčte sa, či sa 
medzi nimi nenachádzajú žiadne prekážky.

Vypnite prístupový bod, počkajte 30 sekúnd a potom ho znova zapnite.

Skontrolujte, či ste zadali správny režim bezdrôtovej komunikácie a typ overovania. 
Pozrite si kroky C1 až C3.

Pozrite si sie � ovú príručku, kde je viac podrobností a riešenie problémov.

 Podrobnejšie informácie o riešení problémov a �alšie informácie o inštalácii nájdete v 
sie � ovom sprievodcovi. 

 Problém:  Pokúšate sa nastavi �  bezdrôtové pripojenie prostredníctvom ovládacieho 
panela a zariadenie sa nechce pripoji �  k sieti.

 Problém:  Zobrazí sa správa  Printer Not Found (Tlačiare� sa nenašla) . 

www.hp.com/support
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 Problém:  Po vložení tlačových kaziet sa zobrazí správa  Vyberte a skontrolujte tlačové 
kazety .

 Úkon:  Vyberte tlačové kazety. Presvedčte sa, či ste odstránili celú pásku z medených 
kontaktov. Zatvorte prístupový kryt.

 Problém:  Nevideli ste výzvu na obrazovke na pripojenie kábla USB. 

 Úkon:  Vyberte a potom znova vložte CD HP all-in-one pre  Windows . Ria�te sa 
čas � ou A.

 Problém:  Zobrazí sa obrazovka  Pridanie hardvéru spoločnosti Microsoft .

 Úkon:  Kliknite na  Zruši �  . Odpojte kábel USB a potom vložte CD HP all-in-one pre 
 Windows . Ria�te sa čas � ou A.

 Problém:  Objaví sa obrazovka  Device Setup Has Failed To Complete (Nastavenie 
zariadenia zlyhalo) .

 Úkon:  Skontrolujte, či je pevne pripevnený kryt ovládacieho panelu. Odpojte 
HP all-in-one a pripojte ho znovu. Skontrolujte všetky pripojenia. Presvedčte sa, či 
je kábel USB pripojený k počítaču. Kábel USB nepripájajte ku klávesnici alebo k 
nenapájanému rozbočovaču. Ria�te sa čas � ou A. 

 Problém:  Softvér pre počítače Macintosh sa nechce nainštalova � .

 Úkon:  Presvedčte sa, či je kábel USB pred inštaláciou softvéru pripojený k počítaču. 
Kábel USB nepripájajte ku klávesnici alebo k nenapájanému rozbočovaču. Ria�te sa 
čas � ou A. Oh�adne problémov so softvérom siete si pozrite sie � ovú príručku.

Viac informácii nájdete v používate�skej príručke. Vytlačené na recyklovanom papieri. 
Oh�adne pomoci navštívte stránku www.hp.com/support.

Riešenie problémov

 Problém:  Zasekol sa papier.

 Úkon:  Vypnite zariadenie a vyberte tlačové príslušenstvo. Jemne vyberte papier. Opä �  
vložte tlačové príslušenstvo. Zapnite zariadenie a potom opatrne vložte papier. Ria�te 
sa krokmi 5 a 8.
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